Conselho Comunitário de Segurança de Barueri Alphaville/Tamboré
Area Correspondente ao 173º DP e 20º BPM/M - OPM

Data da Reunião: 27/06/2012
Início: 18h
Encerramento: 20h
Local: Base de Segurança da AREA - Alameda Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville – Barueri.
Pessoas Presentes: 28 pessoas
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
Luiz Humberto Mendes Salge
Vice- Presidente
Enzo Scalzi
Segundo Secretário
Evaldo Braun
Diretor Social e de Assuntos Comunitários
Joaquim Domingues
Primeiro Conselheiro Fiscal
Leonardo R. da Cunha
Segundo Conselheiro Fiscal
Nelson Pichiliani
Terceiro Conselheiro Fiscal
Vilson Moreira
AUTORIDADES PRESENTES
2º Distrito Policial de Alphaville – Delegado Titular
Dr. Alexandre M. Palermo
20º BPM/M – 5ª CIA. – Comandante
Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Guarda Municipal de Barueri
Sup. Henrique Rodrigues de Paula
DEMUTRAN
Sup. Rubens Sanches Júnior

ASSUNTOS TRATADOS
O Presidente Luiz H. M. Salge aprova a ATA da reunião anterior e apresenta o Sr. Roberto
Dias, Diretor Executivo de Comunicação, que explanará sobre o projeto “Coletor Ambiental”,
em seguida passou a palavra para o Cap. PM Theodoro, o qual iniciou a palestra “Segurança
em Condomínios e Instalações Físicas”.
POLICIA CIVIL
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, parabeniza a palestra do Cap. Theodoro
e fala sobre a importância da prevenção, disse que na Granja Viana a problemática de roubo a
condomínio é séria, o município não conta com o sistema de segurança integrado como
acontece em Barueri, que usufrui de um contingente maior e área territorial muito menor,
favorecendo a cidade, comentou. Segundo ele, a falta de obediência aos procedimentos de
uma forma geral, é o fator que leva ao aumento do índice de roubos a condomínios, bem como
a falta de atenção de seguranças na portaria - entradas e saídas de veículos. Citou exemplos
utilizados por meliantes: caracterização de segurança para o fácil acesso nas residências e
invasão por cima de muro. Ocorrências: 1 saidinha de banco, alerta a PM e GCMB. Houve
aumento em roubo, porém ressalta os estelionatos e fraudes como os grandes vilões: as
falsas instituições de crédito - clonagem de cartões - falsificação de cheque. “As pessoas
deveriam ficar atentas à utilização de seu cartão de crédito, informações passadas por
telefone, pesquisar mais sobre idoneidade da instituição de crédito a ser contratada, aos falsos
protestos, o que leva o cidadão a realizar pagamentos indevidos, entre outros”.
POLICIA MILITAR
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. PM Theodoro disse que os índices não tiveram variação
significativa em relação ao mês passado, a única consideração foi o alerta a população sobre o
arrombamento de caixa eletrônico na Al. Amazonas no Banco Santander. Explicou que a
empresa AREA conta com o “alerta geral”, ferramenta utilizada para contatar o policiamento da
região de forma prática e rápida, utilizada por instituições da região. Palestra sobre
“Segurança em Condomínios e Instalações Físicas”. Inicia com o institucional da PM: 100
mil homens e mulheres no Estado de São Paulo inteiro, a única instituição que se faz presente
em todos os 645 municípios do estado. A PM e a filosofia do Policiamento Comunitário tornamse um canal eficaz na transferência de informações e tráfego de dados, trata-se de
conhecimento entre comunidade e Governo do Estado de SP. São registradas mais de 150
mil/dia de ligações (190) e 8.500 mil/dia ligações no COPOM de Osasco. A Matriz é composta
por 105 Batalhões Territoriais, sendo 2 Batalhões de Trânsito – 4 de Choque – 4 Ambientais –
5 Rodoviários – 20 Grupamentos de Bombeiros – Grupamento Aéreo e Regimento de
Cavalaria. São quase 13.000 viaturas operacionais e de apoio (leves e pesadas 4 e 2 rodas).
Programas de Policiamento: 190 (Rádio Patrulha) – Policiamento Escolar – Força Tática –
Rocam (motocicletas) – Policiamento Integrado (atuação restrita) – Policiamento de Trânsito –
Policiamento Comunitário (doutrina). Falou sobre o Policiamento Ostensivo de Choque,
Rodoviário e Ambiental, destacou o número de policiamento ambiental, pois se encontra

1

defasado, comparado à causa do meio ambiente. Prevenção Primária; cujo objetivo é
evitar que a violência se manifeste, citou como exemplo o Proerd (Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência) realizado pela PM e o JCC (Jovens Construindo
Cidadania) realizado pela GCMB. Prevenção Secundária; compreende o envolvimento da
Polícia, do Poder Legislativo e da Justiça, segundo ele todos acham que a resolução do
problema de segurança está relacionada exclusivamente com o aumento de contingente da
polícia e viatura, ainda assim a prevenção primária é a mais eficaz, pois envolve a educação.
Prevenção Terciária; trata-se do processo de ressocialização do infrator a sociedade, o que
não é eficiente no Brasil, informou. Objetivo da Palestra: conscientizar a comunidade sobre a
necessidade de se aplicar ações preventivas aos sistemas de proteção de condomínios. É
necessário trabalhar com segurança e beneficiar- se de todas as ferramentas em prol da
segurança da comunidade. Material Institucional da PM do Estado de São Paulo, lei desenvolvida pelo
Cel Dorival, ano de 2010.

GUARDA MUNICIPAL DE BARUERI
Pela Guarda Municipal de Barueri o Sup. de Paula, atual Subcomandante da 2º Cia, disse que
no Estado de SP há tendência de crescimento para todos os outros crimes com exceção a
domicílio, segundo ele para a região oeste não será diferente, exceto para os bairros de
Alphaville e Tamboré, cuja tendência é diminuir ou manter os números, conforme dados
colhidos de janeiro a junho/2012. Disse ainda que a GMB tem um planejamento em parceria
com a PM, onde ambos têm colhido bons frutos com as operações em conjunto. Luiz fala que o
trabalho da GMB é digno de respeito, pois contam com um contingente, treinamento eficaz,
profissionais aparelhados, além da abrangência de monitoramento para quase toda a cidade.
DEMUTRAN
Sup. Rubens, Setorial Op., explica que o Demutran está sempre buscando melhorias no
trânsito da região, mesmo com o grande fluxo de veículos.
AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Sr. Leonardo Cunha, falou das ocorrências deste mês com: 0
atropelamentos – 0 furtos (1 veiculo foi encontrado) – 1 homicídio (pessoa com problemas
mentais) – 1 tentativa de incêndio (pessoa com problemas mentais tenta colocar fogo em
clinica) – tentativas de furtos frustrados – casos de violação e estelionato de caixas eletrônicos.
A AREA parou 2 roubos em andamento com a ajuda da comunidade, foram eles: tentativa de 1
roubo de fiorino e tentativa de 1 furto de carga, onde a GMB e PM após contato da AREA
concluíram as ocorrências. “Uma vez que a região disponibiliza um contingente de policiais,
guardas, vigilantes e viaturas, é necessário dispor de um sistema de informação rápido,
explicou Sr. Leonardo”.
SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância não registrou
nenhuma ocorrência até a presente data. Após solicitação do Sr. Oswaldo, os dados foram
confirmados pela PM e GMB.
Assuntos Gerais
- Estelionato. Sra. Mônica Trindade, Funcionária do Banco do Brasil, alerta sobre as fraudes
na região, ela já teve os cheques clonados em uma loja de tênis no Centro Comercial de
Alphaville, a qual repassava os cheques para uma fábrica de tênis, onde os cheques eram
clonados, diz que na região têm Indústrias Gráficas, entre elas algumas fazem talões de
cheques, com falsificação boa, é necessário muita atenção. Explicou também que os
condomínios de uma forma geral se preocupam muito em fazer o levantamento das pessoas
que vão trabalhar no residencial e deixam de fazer o levantamento dos dados do futuro
morador, além de proprietários de salas comerciais, que alugam o espaço para empresas com
documentos falsos, segundo ela a falta de “investigação” gera o estelionato. Luiz fala do
interesse desses meliantes em morar em Alphaville e Tamboré, em busca de status e até
mesmo de proteção para si mesmo. Dr. Pedro Paulo, do escritório “Reynol Cardoso
Advogados”, orienta quanto à locação ou venda de imóvel, principalmente aos proprietários de
residências em condomínios, que devem solicitar a imobiliária ou advogado de confiança uma
análise documental, hoje a internet já possibilita uma pesquisa “superficial”, os síndicos
também podem solicitar a administradora este tipo de informação, comentou. Após discussão
sobre o grande número de estelionatários soltos, o Dr. Alexandre Palermo esclareceu que o
não encarceramento de indivíduos que não se envolvem em crimes violentos, bem como roubo
com grave ameaça, homicídios e estupros, geralmente é aplicada pelo legislativo uma pena
secundária, ou seja, de prestação de serviços à comunidade. Disse que a tendência é piorar,
pois está em andamento o projeto do novo código penal que visa descriminalizar o porte de
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drogas a partir de algumas regras já pré-estabelecidas. Explicou que no caso do tráfico de
droga, no passado, o Juiz decretava a internação do menor para a Fundação Casa, atualmente
não se interna mais, o individuo é entregue aos pais, de acordo com o entendimento
majoritário. “Dr. Alexandre diz que os Conseg (s) deveriam se unir para tentar trabalhar em
cima de uma mudança legislativa para melhorar as condições da criminalidade”.
- Iluminação Pública. Sra. Léa, Moradora do América I, solicita melhoria na iluminação, pois a
região encontra-se com lâmpadas apagadas em diversas alamedas e a pista de cooper sem
iluminação, segundo ela há mais 3 meses enfrentam a falta de iluminação, além de deixar a
segurança dos moradores vulnerável. Sr. Leonardo pede a reiteração da GMB, devido à falta
de retorno da Prefeitura e Eletropaulo nos seguintes locais: Pista de Cooper, Al. Grajaú,
Itapecuru e Cauaxi.
- Questionado pela Sra. Léa sobre o problema de trânsito devido à última festa julina do ATC,
Sr. Leonardo responde dizendo que a festa tem a sua importância para a comunidade e
alternativas serão pensadas.
- Dr. Pedro Paulo fala sobre a melhoria no calçadão, após a solicitação na última reunião do
Conseg a ordem foi reestabelecida, os veículos não estacionaram mais no local. Felicita as
autoridades envolvidas no trabalho conjunto, que o Conseg vem intermediando com o apoio de
todos.
- Coletor Ambiental. Sr. Roberto Dias, Diretor Executivo de Comunicação e Vice - Presidente
do Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes, apresentou o projeto “Coletor Ambiental”, o lixo
diferenciado: “bituca de cigarro”. Reciclagem, transformando a bituca em compostagem, para
amenizar os efeitos negativos do desperdício e para reduzir a poluição ambiental que o lixo
contaminado provoca. Com entrega de certificado com número de coletas ao final de cada mês
– ISO 14001. Atualmente 8 mil pontos em São Paulo já faz parte desse projeto. Contato:
www.coletorambiental.com.br – Tel.: (011) 3884-2606. Sr. Roveri sugere o trabalho conjunto do
Conseg na Al. Araguaia, para criar o hábito nos fumantes que já frequentam as empresas e
utilizam o espaço reservado para os fumantes. Luiz Salge parabeniza o projeto e sua
importância para o meio ambiente.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 25 de julho de 2012 – Quarta-feira – Horário de Início: 18h.
Local: Base de Segurança da AREA – Al. Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville.

__________________________________
EVALDO BRAUN
2º Secretário

____________________________________
LUIZ HUMBERTO MENDES SALGE
Presidente

__________________________________
CAP. PM THIAGO BASTON THEODORO
20º BPM/M

____________________________________
ALEXANDRE MIGUEL PALERMO
Del. Titular do 2º DP
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